
ANEXA 5 

 

 

                                                  Declarație 

                                                 Declaration 

 

Subsemnatul…………………………………………………………………………………………………Declar pe 

propria răspundere că: 

I …………………………………………………………………………………………………………………...    Hereby declare, 

under my own liability that: 

1. Informațiile completate în fișa de înscriere, precum și studiile şi documentele din dosarul de concurs sunt în 

concordanță cu realitatea. 
The information declared in my application form, as well as my declared studies and the documents from the application 

file are true and in line with reality  

2. Am luat la cunoștință și sunt de acord ca în cazul în care admiterea mea la facultate se bazează pe documente 

false/neconforme cu realitatea, Universitatea “Ovidius” din Constanţa are dreptul de a refuza înmatricularea 

mea sau pot sӑ fiu exmatriculat oricand de-a lungul anilor de studiu, dacӑ se identificӑ aceastӑ fraudӑ. Ȋn 

aceastӑ situaţie sunt de acord ca toate taxele achitate anterior sӑ fie nerambursabile.  
I acknowledged and agree that in case my admission is based on false documents/not in compliance with real facts, the 

“Ovidius” University of Constanţa is entitled to refuse my registration or to expel me anytime along my studies if the 

fraud is identified. I accept that all the fees that have been paid before are not refundable.  

3. Am citit și am luat la cunoștință   metodologia de admitere pentru candidații cetӑţeni străini ce doresc să 

studieze în regim CPV (cont propriu valutar) la programele de studiu din cadrul Universității ”Ovidius” din 

Constanța, pentru anul universitar 2020-2021. 
I have read and understood the admission methodology for international candidates wishing to study in self payment 

(valutary status) at the study programs within “Ovidius” University of Constanta for the 2020-2021 academic year. 

4. Am luat la cunoștință și sunt de acord că înmatricularea în urma concursului de admitere este condiționată de 

obținerea Scrisorii de acceptare / Atestatului de recunoaștere a studiilor de liceu, eliberată de către Ministerul 

Educației și Cercetării din România. 
I have taken notice and agree that my registration after the admission exam is conditioned by the Acceptance letter / High 

School Recognition Certificate, delivered from the Romanian Ministry of Education and Research. 

5. Am luat la cunoştinţӑ şi sunt de acord ca taxa de procesare a dosarului şi de ȋnscriere sa fie nerambursabile. 
I acknowledged and agree that the file processing fee and also the exam enrollment fee are non-refundable. 

6. Am luat la cunoștință și sunt de acord ca ȋnmatricularea sӑ fie condiţionatӑ de achitarea a minim 40% din 

contravaloarea taxei anuale de școlarizare pentru programul de studiu selectat, ȋn caz contrar voi fi descalificat.  
I have taken notice and agree that my registration is conditioned by the payment of a minimal amount of 40% of the 

annual tuition fee, otherwise I will be disqualified.  

7. Am luat la cunoștință și sunt de acord că la înmatriculare voi prezenta diploma de liceu sau echivalentul 

acesteia precum și foile matricole, supralegalizate de către autoritățile de resort, în original. Pentru studii 

postuniversitare, se vor depune la înmatriculare: diploma de licență și foile matricole, diploma de master și 

foile matricole, ȋn original. 
I have taken notice and agree that at registration moment I will submit my high school diploma or the equivalent as well 

as all transcript of records, superlegalized by the competent authorities, in original form. For post graduate studies, the 

submission of the original bachelor degree, master’s degree and transcript of records will be necessary. 

8. În cazul în care sunt admis dar ulterior decid să mă retrag de la studii, iau la cunoștință că Universitatea 

“Ovidius” din Constanţa nu îmi va păstra locul pentru anul universitar următor, iar taxele achitate anterior 

retragerii sunt nerambursabile. 

I have been noticed and agree that if admitted and then I decide to withdraw from studies, the university will 

not keep my place for the next academic year and all my already paid fees are non-refundable. 

9. Am luat la cunoştinţӑ şi sunt de acord ca, ȋn cazul ȋn care am fost admis la studii de licentӑ, voi fi inmatriculat 

ȋn anul I de studii, fӑrӑ posibilitatea de a solicita ȋnscrierea ȋntr-un an superior şi echivalarea studiilor efectuate 

anterior, în altă instituție de învățământ. 
I have taken notice and agree that if I will be admitted to bachelor study, I will be registered in the first yea,r without the 

possibility to pass in a higher year, due to the equivalence of the studies pursued previously, in another teaching 

institution.  

 

Data (Date)_____________________  Semnătura (Signature)______________ 

 


